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Ръководството на Ученическия съвет при ПГЗ „Стефан Цанов” – град 

Кнежа обявява правила и график за провеждане на Ден на ученическото 

самоуправление: 
 

Правила и график за провеждането на Ден на Ученическото самоуправление 

В ПГЗ “Стефан Цанов” 

1.  Дата на провеждане – 10 май 2016 г. 

2. Предварителна подготовка: 

- На 26 април ще се обяви фотоконкурс на тема: „Картини от ученическия живот”. 

Приемат се дигитални снимки от телефони, апарати и други устройства, но при 

условие, че са направени през тази учебна година и представят интересни и 

позитивни моменти от училищния живот в ПГЗ „Стефан Цанов”. Всички 

предложени снимки ще бъдат изпращани на електронния адрес на Ученическия 

съвет: pgz_student@abv.bg. Съставът на журито и наградите ще бъдат 

определени допълнително от комисия с участието на представители на 

Ученическия съвет. Предвижда се изложба с класираните снимки, отпечатани на 

хартия формат А4, да бъде открита във фоайето на втория етаж на гимназията,  

на 10 май, като най-добрите снимки ще бъдат публикувани и във Фейсбук – 

страницата на училището. 

- До 26 април 2016 г. желаещите ученици да заемат длъжността „директор”, 

„помощник директор по учебна дейност” и „помощник-директор по учебно-

производствена дейност” в училището, подават мотивационно писмо 
/адресирано до директора на училището/, обосноваващо мотивите им да 

предложат кандидатурата си, при председателя на Ученически съвет -  Валентин 

Вешин от Х „A”  клас.  

- Всички желаещи да заемат останалите позиции, също пишат и подават 

мотивационно писмо до директора на училището, обосноваващо 

мотивите им да предложат кандидатурата си именно за тази позиция в срок до 

28 април 2016 г. 
- До 04 май 2016 г. учителите по предмети избират сред желаещите ученици, този 

който ще бъде техен заместник по съответния предмет, във всяка паралелка. 

Избраните ученици подготвят темата, която ще бъде преподавана, съгласно 

разпределението на учебния материал на всеки учител за часа – ден вторник /10 

май/, активно консултирани от него.  

- На 05 май 2016 г., лично от г-жа Калапишева, ще бъде определен ученикът, 

който ще бъде „директор” в Деня на самоуправлението. 

 
3. Председателят на Ученическия съвет изготвя списък с учениците, които ще 

заемат длъжности на преподаващи учители или училищен персонал и го 

представя на директора. Новият „директор” ще избере екипа си, измежду 

подалите заявления, в срок до  09 май 2016г. Списъкът с имената им ще бъде 

обявен публично до края на същия ден. 
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4. Училищни длъжности за заместване от ученици в Ден на Ученическото 
самоуправление: 
- Директор; 

- Помощник – директор по учебната дейност; 

- Помощник – директор по учебно-производствената дейност; 

- Учители по всички изучавани предмети, според седмичното разписание за деня 

/вторник/; 

- Административен секретар; 

- Главен счетоводител; 

- Счетоводител; 

- Библиотекар; 

- Чистач/хигенист (четирима). 

5. График на проявите: 

07.00 – 7.10 – Тържествено предаване на управлението от Директора, на изпълняващия 

ролята „Директор”от учениците – място: фоайето на втория етаж на училището; 

 

07.10 - 7.20  – Работна среща на двете училищни ръководства за разпределение на 

текущите задачи и ангажименти – място: кабинет на директора; 

 

07.30-14.00 – Учебен процес по графика за деня. Дежурните учители ще бъдат 

подпомагани от учениците, заместващи ги за следващия час; Всички ученици, учители 

и членове на административния персонал /които имат заместници в Деня на 

самоуправлението/  попълват анкета, с цел, определяне на най-добрия „заместник” в 

Деня на ученическото самоуправление. 

 

14.00 – 14.30 – Обработване на данните от попълнените анкети; 

 

14.30 - 15.00  – Коктейл и откриване на изложба на фотографии „Картини от 

ученическия живот”, във фоайето на втория етаж на училището. Награждаване на най-

добрите автори на фотографии в конкурса; 

 

15.00 - 15.30 – Заключителна работна среща на двете ръководства, за ефективността на 
преминалия ден – място: кабинет на директора.  

15.30 - 16.30 – Пресконференция с участие на членовете на Педагогическия съвет и 

Ученическия съвет за обсъждане на резултатите от Деня на ученическото 

самоуправление – място: учителска стая. Обявяване и награждаване на „Най-добрия 

заместник” в Деня на ученическото самоуправление. Публикация на сайта на 

училището и фейсбук-страницата.  

 

 

 

 

 


